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  چکیده

-میگذاري اگر شهرداري را به مثابه یک بنگاه اقتصادي در نظر گیریم که در حال فعالیت تولیدي، مصرفی و سرمایه

چرا که . گیردهاي انرژي قرار میباشد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، و منفی یا مثبت تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده

دهند ساز شهري اختصاص میونقل و ساختواي خود را به حملدرصد از مصارف بودجه 30ها به طور متوسط حدود شهرداري

در مقابل . ها، مستقیماً و به طور منفی بودجه شهرداري را تحت تاثیر قرار دهندو انتظار بر این است که این بخش از هزینه

در این ردیف درآمدي، . شوداي شهرداري از محل درآمد عوارض ساختمانی تأمین میدرصد از کل منابع بودجه 50بیش از 

هاي انرژي و تغییر در هاي حاملف یارانهرود با حذدرصد از درآمد مربوط به عوارض فروش تراکم است و انتظار می 80بیش از 

 . قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته و این بخش از درآمد شهرداري نیز تحت تاثیر قرار گیرد

ها بر درآمد و هزینه شهرداري اصفهان به دو صورت قبل از هدفمند کردن بر  کردن یارانه در این مقاله اثرات هدفمند

همچنین در این . شده است گیري اندازههاي واقعی  کردن بر اساس داده و برآورده ها و پس از اجراي هدفمند بینی پیشاساس 

مقاله سعی شده است دیدگاه مدیران و کارشناسان ارشد شهرداري اصفهان با توجه به نمونه غیر تصادفی در خصوص اثرات 

کردن یارانه ها هم بصورت مستقیم و هم بصورت  دهد هدفمند نشان می ها نتایج روش. ها سنجش شود کردن یارانه هدفمند

ها نتایج واقعی داراي تفاوت  مستقیم بر درآمد و هزینه شهرداري اصفهان اثر داشته است، اگر چه در برخی از قسمت غیر

نتایج واقعی با برآوردهاي اثرات  ؛ اما بصورت کلی ها و برآوردهاي انجام شده قبل از اجراي قانون دارد بینی داري با پیش معنی

قرار  تأثیر مستقیم بالفاصله تحت هاي شهرداري بصورت مستقیم و غیر دهد که هزینه نتایج نشان می. همگرا و همنوا هستند

هدفمند  تأثیراند؛ دیدگاه مدیران و کارشناسان در خصوص  گرفته است ولی درآمدهاي شهرداري بصورت با وقفه متأثر گردیده

همچنین در این مقاله راهکارهاي سیاستی براي .باشد ها همراستا با نتایج بدست آمده از اثرات واقعی می یارانه سازي

  .ها و اثرات آن ارائه شده است سازي یارانه هاي کالن شهرها در خصوص هدفمند شهرداري
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  مقدمه

هاي انرژي را اصالح کند؛ که در این راستا دولت طی  رعایت این قانون قیمت حامل این طرح، دولت مکلف است بادر 

با توجه . ها آغاز گردیدیارانه اقدام به اجرا طرح نموده و عمال طرح هدفمندسازي 1389هاي مختلف در پایان آذر ماه اطالعیه

در ابتدا شاید کمتر کسی باور  هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی،ها بر بخشبه آثار و پیامدهاي طرح هدفمندکردن یارانه

خود قرار دهد، اما با روشن شدن  تأثیرها را تا حد زیادي تحتها بخشی بنام شهرداريکردن یارانه کرد که طرح هدفمند می

شهرها ها، بخصوص کالنهاي شهرداريو هزینه ها بر درآمدهاگذاري یارانهتأثیرابعاد مختلف آثار این طرح و با ردیابی چگونگی 

ها بر بررسی آثار هدفمندکردن یارانه"تصویر روشنی از آن در ذهن مدیران و کارشناسان شکل گرفت؛ در همین راستا طرح 

که با طرح مبانی نظري مناسب  از طرف معاونت اداري و مالی شهرداري سفارش داده شد "درآمد وهزینه شهرداري اصفهان

با توجه به برگزاري همایش اقتصاد شهري و ضرورت و ها قبل از اجراي آن مورد بررسی قرار گرفت  کردن یارانه ثار هدفمندآ

این مقاله نتایج ها در پی آن برآمدیم که در  کردن یارانه ثار هدفمندآعالقمندي مدیران شهرداري براي آگاهی از نتایج واقعی 

به تجزیه و تحلیل  90ماه سال  جپنکامل کرده و با بررسی نتایج واقعی اطالعات مربوط به  89هاي سال  کور را با دادهذطرح م

ها بر  کردن یارانه هدفمند تأثیردر این مقاله ضمن بررسی مبانی نظري چگونگی  .بپردازیمها  اثرات واقعی هدفمند کردن یارانه

دهیم و نتایج را با  کردن را پس از اجرا مورد مطالعه قرار می    هاي شهرداري اصفهان اثرات واقعی هدفمند درآمد و هزینه

صه بطور خال. دهیم کور مورد مقایسه قرار میذبا توجه به تکمیل داده ها در طرح م ،هاي صورت گرفته بینی ها و پیش هبرآورد

  :اهداف این مقاله عبارتند از 

  مد و هزینه کالن شهر اصفهان بصورت مستقیم و غیر ها بر درآ کردن یارانه قانون هدفمند تأثیرشناسایی مسیرهاي

 مستقیم

 ماه اول ج پندر (هاي شهرداري پس از اجراي قانون  ها بر درآمد و هزینه کردن یارانه واقعی هدفمند تأثیرگیري  اندازه

 )90سال 

  انجام شده در کالن شهر اصفهانهاي  بینی ها و پیش ها با برآورده کردن یارانه قانون هدفمند تأثیرمقایسه نتایج واقعی 

  ها بر درآمد و هزینه شهرداري اصفهان پس از اجرا قانون از دیدگاه مدیران و  کردن یارانه هدفمند تأثیربررسی میزان

 کارشناسان کالن شهر اصفهان

  تحقیقروش مبانی نظري و   - ب

  قبل از اجراي قانون-الف

رسانی به عنوان  علیرغم اینکه در نحوه خدمات یک بنگاه اقتصاديمی توان بعنوان ها را  با توجه به اینکه شهرداري

مین أها از محل درآمدهاي شهرداري ت توجهی از منابع و بودجه شهرداري نجا که بخش قابلآاز ، یک نهاد عمومی مطرح هستند

ا بردار قیمت در ارتباط ب است که Yهاي و ستاده X يهاداراي مجموعه نهادهها  ، بنابراین شهرداريگرفت گردد در نظر می

در اینجا منظور از نهاده آن اقالمی است که شهرداري براي آن . کندمد میدرآها، براي آنها هزینه و یا کسب ها و ستادهنهاده

کسب  هاد و منظور از ستاده آن منابعی است که شهرداري از آننشوکند و یا در بودجه در بخش مصارف آورده میهزینه می

 اهها و تغییرات مقدار ستادهگذار باشد تغییرات قیمت نهادهثیرأبر بودجه شهرداري ت دتوانآنچه که میدر نتیجه . کندمیدرآمد 

-در واقع شهرداري را می .شودکه براي برخی اقالم تابع عرضه و تقاضاي بازار است و براي برخی بطور اداري تعیین می ست،ا

  .کندکه ترکیب و سبد معینی از کاالها و خدمات را خریداري می اي تصور کردتوان بنگاه یا موسسه

عبارت دیگر در منابع و مصارف شهرداري ه در مجموع تمامی مسیرهاي که در طرف هزینه و در طرف درآمد و یا ب

پس تحلیل اثر شناسایی شده و س ،دنها قرار گیرکردن یارانههدفمند طرحثیر مثبت و یا منفی أد تحت تنتوانشهرها میکالن

فمند کردن یارانه با توجه به تحلیل اثر هزینه هاي شهرداري ها به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم تحت تاثیر هد ؛ندگردمی

قرار خواهد  ؛ي در شهرداريژهاي انرژي که با توجه به میزان شدت انر بصورت مستقیم از طریق افزایش حامل. ها قرار میگیرد

نه میها هر ساله مبالغ قابل توجهی را در این ز هاي عمرانی که شهرداري مستقیم از طریق افزایش هزینه و به صورت غیر  گرفت



البته هم بصورت . پذیرند ثیر میمستقیم تأ ها به دو صورت مستقیم و غیر اما از طرف درآمدها نیز شهرداري. کنند هزینه می

ها و بصورت مستقیم و درآمدهاي  ثیر مثبت یارانهأافزوده تحت ت رزشدرآمدهاي حاصل از مالیات بر ا ،مثبت و هم بصورت منفی

ي بشدت مصالح ژبطوري که افزایش قیمت حامل هاي انر ؛مستقیم ها و بصورت غیر ثیر منفی یارانهأساختمانی تحت ت

و در ادامه هزینه خواهد شد  ثر خواهد کرد و در نتیجه تولید ساختمان پرمتأساختمانی را هم فلزي و هم غیر فلزي 

گذاري در  گذاري در بخش ساختمان نخواهند داشت و کاهش سرمایه زیادي در کوتاه مدت براي سرمایه لگذاران تمای سرمایه

تا  الزم به ذکر است این تحلیل اثر ؛ ساز خواهد شد و ها از محل ساخت يارهاي شهرد بخش ساختمان منجر به کاهش درآمد

توان به آنها را نمیحاصل نتایج و شود ط و کوچک را شامل نمیسمصداق داشته و شهرهاي متوشهرها براي کالنحد زیادي 

  .تعمیم داد

  پس از اجراي قانون-ب

 .آغاز شد» ها طرح اصالح قیمت«با  1389آذر  28نبه کشاز یها با دستور رئیس جمهور  قانون هدفمند کردن یارانه

، ها کردن یارانه در اولین اطالعیه ستاد هدفمند. آغاز گردید ها رسماً کردن یارانه جمهور طرح هدفمند با این اعالم رسمی رئیس

؛ نفت کوره؛ )گازوئیل (هاي انرژي ذکر شده در این اطالعیه، بنزین موتور؛ نفت گاز حامل ؛هاي انرژي اصالح گردید قیمت حامل

بنزین   تومان و 400 لیتر  به قیمت هر  اي، سهمیه بنزین معمول. بودندگاز مایع؛ گاز خودرو؛ نفت سفید؛ گازطبیعی و برق 

و در همین . شدند تومان 300مکعب به قیمت  هر متر) CNG(تومان و گازخودرو 700 لیتر  اي به قیمت هر معمولی غیرسهمیه

، براي یارانه دو بودند نام کرده هاي نقدي که در این طرح ثبت هزار تومان براي هر ایرانی مشمول دریافت یارانه 81مبلغ رابطه 

   .داده شدو با آغاز اجراي این طرح، اجازه برداشت از آن  شدماه واریز 

ثیر گذاري أها که در مبانی نظري به آن پرداخته شده است و مسیرهاي ت در این مقاله با توجه به تشخیص فرایند

ها خواهیم  کردن یارانه زیابی واقعی تاثیر قانون هدفمندها بر درآمدها و هزینه هاي کالن شهرها به ار کردن یارانه طرح هدفمند

هاي که در  بینی توان با توجه به پیش کردن یارانه نگذشته است ولی می پرداخت، اگر چه زمان زیادي از اجراي قانون هدفمند

نه هاي شهرداري کالن شهرها ثیر این قانون را بر درآمدها و هزیأمیزان ت شود ارائه می) قبل از اجراي قانون( بخش قبلی مقاله

  .مورد ارزیابی قرار داد و در مقام مقایسه با آنچه پیش بینی شده بود نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد

کامل  89بدین منظور نتایج بدست آمده از طرح انجام شده براي شهرداري اصفهان را با استفاده از داده هاي سال 

ها بر درآمد و هزینه شهرداري  کردن یارانه هدفمند تأثیربررسی شده است و سپس نتایج واقعی  ها مجدداً بینی کرده و پیش

ات تأثیردرك بهتر از  به منظور. مورد مقایسه قرار گرفته است 89با همین دوره در سال 90ماهه اول سال  جپناصفهان در

ناسان شهرداري اصفهان نیز پرداخته شده است کردن یارانه ها پس از اجرا به بررسی دیدگاه مدیران و کارش هدفمند

  .که با استفاده از پرسشنامه طراحی شده به نگرش سنجی مدیران و کارشناسان اقدام شده است

  پیشینه تحقیق

یارانه ها بر درآمد کالن  يساز ثیر هدفمندأتحلیل و چگونگی ت "مقاله اي با عنوان در 89اکبري و همکاران در سال  

 اند در این مطاالعه پرداختهها قبل از اجراي قانون  کردن یارانه ثیر هدفمندأبه بررسی ت ")ي شهر اصفهاندمور مطالعه( شهرها

ینی ب گرفته است و با استفاده از مدلهاي اقتصاد سنجی اقدام به پیش مورد استفاده قرار 89مدي شهرداري تا سال آات دراطالع

مقاله در همایش مالیه شهرداري ها ؛ مشکالت وراهکارها ارائه شده  نای. ه استوضعیت آینده درآمدهاي شهرداري پرداخته شد

  .است

ها بر هزینه  کردن یارانه قانون هدفمند تأثیرتحلیل و چگونگی  "اي را با عنوان  مقاله 90اکبري و همکاران در سال

در این مقاله هزینه هاي کالن شهرها از  ،ندا ریزي شهري در مشهد ارائه کرده در سومین کنفرانس مدیریت و برنامه "کالن شهر

ثیر گرفته و أهاي انرژي ت حامل از هاي مستقیم مستقیماً هزینه ،مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است دو رهیافت مستقیم و غیر



ثیر قرار أمستقیم با توجه به تورم بوجود آمده در سطح اقتصاد و عوامل تولید در طرح هاي عمرانی تحت ت هاي غیر هزینه

  .خواهند گرفت

ریزي و فناوري شهرداري اصفهان و از  ، برنامهحقیقاتی به سفارش معاونت تحقیقاتدر طرح ت 89اکبري در سال

 ؛ها بر درآمد و هزینه شهرداري اصفهان پرداخته است کردن یارانه ون هدفمندنثار قاآدانشگاه اصفهان به تحلیل و بررسی  طریق

ن مطالعه میزان تغییر در یدر ا ،هاست کردن یارانه تنظیم شده و مربوط به قبل از اجراي هدفمنداین مطالعه در هفت فصل 

هاي انجام شده بودجه مورد نیاز براي  بینی هاي شهرداري اصفها ن مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به پیش درآمدها و هزینه

  ).1389و برنامه ریزي شهرداري اصفهان ،معاونت پژوهش ( شهرداري اصفهان برآورد شده است 1390سال 

ها بر نظام مالیه  سازي یارانه ثار هدفمندآها به بررسی  علیرضا یاوري و همکاران در همایش مالیه شهرداري

ها مالیه  ها و هزینه یاوري در این مقاله از دو رهیافت درآمد مطالعه موردي شهرداري تهران پرداخته است: ها شهرداري

 .ها مورد بررسی قرار داده است سازي یارانه تهران را در مسیر هدفمندشهرداري 

  ها بر درآمدهاي شهرداري هدفمند کردن یارانه تأثیربینی  پیش - 

 هاشناسایی کدهاي درآمدي متأثر از قانون هدفمندکردن یارانه-1-

- هاي وابسته تقسیم می سازمانها به دو گروه درآمدهاي عمومی و درآمدهاي موسسات و منابع درآمدي شهرداري

  .شود

  )درآمدهاي مستمر(درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی  -1000کد 

  درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی -2000کد

  بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري -3000کد

  درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري -4000کد

  هاي دولتیسازمانهاي اعطایی دولت و کمک -5000کد

  ها اعانات، هدایا و دارایی - 6000کد 

  سایر منابع تأمین اعتبار -7000کد

هاي منابع درآمدي شهرداري اصفهان پرداخته شده است و زیرمجموعه هر یک توضیح داده شده در ادامه به سرفصل

  .ه خواهد شدها پرداختسپس به بررسی تاثیرپذیري هر یک، از قانون هدفمندسازي یارانه. است

  اصفهانهاي منابع درآمدي شهرداري سرفصل2- 

- عوارض بر ساختمان، م با مالیات وصولی در محلأعوارض تو. ب هاي وزارت کشورسهمیه شهرداري از پرداخت. الف

از  درآمدهاي حاصل. ج  هاي کسب، فروش و تفریحاتعوارض بر پروانه. ث نقل و عوارض بر ارتباطات و حمل. ت ها و اراضی

درآمد حاصل از وجوه اموال . ح  درآمد تأسیسات شهرداري و جرایم تخلفات. چ  فروش شهرداري و وصولی در مقابل خدمات

  هاي دوره قبلهاي بالعوض، هدایا، وام و استفاده از موجوديکمک.خ شهرداري

  ها بر درآمدهاي شهرداري اصفهانآثار هدفمندسازي یارانه 3-

باشد و هم تاثیرات کاهشی بر ها بر درآمدهاي شهرداري هم داراي تاثیرات افزایشی مییارانهاجراي هدفمندسازي 

ها قرار ترین کدي که تحت تاثیر منفی اجراي هدفمندسازي یارانهدر میان کدهاي درآمدي عمده. درآمدهاي شهرداري دارد

-رمستقیم تحت تاثیر اجراي هدفمندسازي قرار میاین منابع به طور غی. باشدگیرد، درآمدهاي عوارض ساخت و ساز میمی

  . گیرند

ها قرار بخش دیگري از کدهاي درآمدي شهرداري که به طور مستقیم تحت تاثیر اجراي قانون هدفمندسازي یارانه

ه با توجه ب. باشد، مالیات بر ارزش افزوده می1999شود، کد درآمدي ها میگیرد و موجب افزایش درآمدهاي شهرداريمی



هاي نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از فروش حامل و ها، یکقانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداري

هاي با افزایش قیمت حامل؛ افزایش یافته است 8/1به  90این نرخ در سال  .ها استمربوط به شهرداري 89در سال  انرژي

ها از این درآمدهاي مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت که موجب افزایش سهم شهرداريانرژي میزان مالیات بر ارزش افزوده 

ها برآورد ها بر درآمد مالیات بر ارزش افزوده و درآمد شهرداريتاثیرات اجراي قانون هدفمند سازي یارانه ادامهدر . شودمی

  . گرددمی

  درآمدهاي شهرداري اصفهان ها برتاثیرات کاهشی اجراي قانون هدفمندسازي یارانه -1-3

  هاهاي انرژي بر درآمد شهرداريتحلیل نحوه تاثیرگذاري افزایش قیمت حامل. الف

هاي انرژي موجب افزایش هزینه ساخت واحدهاي نحوه تاثیرپذیري هم بدین صورت است که افزایش قیمت حامل

ها با انتقال تابع عرضه مسکن به سمت باال افزایش هزینهساز را افزایش خواهد داد،  و مسکونی شده و این امر هزینه ساخت

  ..شود تقاضاي پروانه ساخت کاهش یابد و این امر موجب کاهش معنادار درآمدهاي شهرداري خواهد شدباعث می

طور که در بخش قبل در مورد روش تحقیق توضیح داده شد، در این مطاله براي محاسبه آثار غیرمستقیم از همان

- ا و محاسبات سایر مطالعات استفاده شده است و زنجیرهاي مختلف تاثیرگذاري با استفاده از این مطالعات روشن میبرآورده

  . گردد

  برآورد کاهش درآمد ساختمانی شهرداري اصفهان 1-الف

 طرح تحقیقاتی انجام شده توسط دانشگاه اصفهان براي شهرداري اصفهان میزان کاهش درآمد شهرداري به با توجه

به منظور بررسی میلیارد تومان می باشد در این مطالعه  51است که معادل  89درصد نسبت به سال  15حدود  90براي سال 

 300،صمعاونت پژوهش و برنامه ریزي شهرداري اصفهان ( شده استاستفاده   ARاز مدل  میزان کاهش درآمد شهرداري

  .)320،1389تا

  هاها بر درآمد شهرداريهدفمندسازي یارانهتاثیرات افزایشی اجراي قانون  - 2-3

  منابع درآمدي ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان عملکرد آن براي شهرداري اصفهان -الف

  .است اعالم کرده)1(به شرح جدول  را هاي انرژيهاي حاملدولت، قیمت 5و  4، 3، 2هاي شماره با توجه به اطالعیه

  اعالم شده توسط دولت حامل هاي انرژيهاي قیمت. - 1جدول

 )ریال(قیمت آزاد  )ریال(اي قیمت سهمیه هاي انرژيحامل

 7000 4000 )لیتر(بنزین 

نفت گاز بخش کشاورزي و صنعتی 

 )لیتر(

1500 --- 

 3500 1500 )لیتر(گازوئیل بخش حمل و نقل

 2000 --- )لیتر(نفت کوره 

 1000 --- )لیتر(نفت سفید 

 1000 --- )لیتر(مایع گاز 

 3000 --- )متر مکعب(گاز طبیعی 

  .دولت که در پایگاه اطالع رسانی دولت موجود است 5و  4، 3، 2هاي شماره اطالعیه: منبع

  

تومان تعیین شده و با توجه به اظهارات رییس ستاد مدیریت  400اي لیتري  در حال حاضر قیمت بنزین سهمیه 

میلیون لیتر بنزین  15اي و مصرف حدود  میلیون لیتر بنزین سهمیه 45مبنی بر مصرف روزانه نقل و سوخت کشور  و حمل

میلیون لیتر با قیمت  16425اي مقدار مصرف سالیانه بنزین اي، با فرض کاهش مصرف به اندازه مقدار سهمیه غیرسهمیه

و نقل به مقدار سهمیه تعیین شده کاهش  شود مقدار مصرف در بخش حملبراي نفت گاز هم فرض می. باشدریال می 4000



متوسط درصد مصرف بخش کشاورزي و . کنیمریال محاسبه می 1500یابد، به همین خاطر افزایش درآمد را با قیمت می

بر . درصد 54درصد استخراج شده است و براي بخش حمل و نقل  32، 87تا  80صنعت از ترازنامه انرژي براي دوره زمانی 

-نقل پس از سهمیه و هاي نفتی ایران مقدار مصرف گازوئیل در بخش حملي شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهاساس آمارها

مقدار متوسط مصرف . رسدمیلیون لیتر می 13140میلیون لیتر در روز رسیده و مقدار مصرف سالیانه نیز به  36بندي به 

  1.باشدمیلیون لیتر می 9513نیز  87تا  80کشاورزي و صنعتی نفت گاز در دوره زمانی 

درصد، از نفت  20ها از افزایش درآمد بنزین، نفت گاز و نفت سفید سهم شهرداري، اعالم شدههاي مطابق با قیمت

ها شهرها از این سهم شهرداريسهم کالن. باشددرصد می 5/1) گاز مایع، گاز طبیعی و برق(ها درصد و از سایر انرژي 5کوره 

کل افزایش درآمد شهرداري اصفهان  در این صورت .باشددرصد می 9شهرها رداري اصفهان از سهم کالندرصد و سهم شه 10

یتم هاي آو اگر درآمد سایر  .باشدمیلیون تومان می 618میلیارد و  32) هاي انرژي و سایر اقالمناشی از افزایش قیمت حامل(

تومان هست به آن اضافه نمائیم کل افزایش درآمد شهرداري اصفهان میلیارد  28/9را که معادل  1999درآمدي حاصل از کد 

  ).1389معاونت پژوهش و برنامه ریزي شهرداري اصفهان ،(میلیارد تومان خواهد بود 898/41از منبع مالیات بر ارزش افزوده 

  سازي یارانه ها دخالص تغییر در درآمد شهرداري ناشی از هدفمن -3-3

هاي انرژي از طرف دولت خالص کاهش درآمد شهرداري اصفهان  بر ارزش افزوده حاملدر صورت پرداخت مالیات 

مطالعه انجام شده توسط  با توجه به 90میلیارد تومان براي سال  720/41میلیارد تومان و در صورت عدم پرداخت  102/9

 .)320،1389،ص ي شهرداري اصفهان معاونت پژوهش و برنامه ریز(دانشگاه اصفهان براي شهرداري اصفهان برآورد شده است 

  شهرداري هاي هزینههدفمند کردن یارانه ها بر  تأثیرپیش بینی  - 

. شوندتعریف الزم است این مفاهیم  هاي مستقیم و غیرمستقیم به منظور برآورد میزان تغییرات بر اساس هزینه

قانون هدفمندکردن بوده و به صورت موضوعی در  تأثیرتحت  هایی هستند که مستقیماًهاي مستقیم، هزینهمنظور از هزینه

هاي اداري در هاي انرژي که جزء مواد فصول هزینهبر این اساس کلیه حامل. اندثبت شده) جاري و عمرانی(بودجه شهرداري 

یم، هایی هستند که به صورت غیرمستقهاي غیرمستقیم، هزینههزینه. هاي مستقیم خواهند بودبودجه جاري هستند هزینه

) هاي انرژيحامل(اند ولی از مواد موضوعی هاي عمرانی شهرداري مستتر بودهکردن بوده و در برنامهقانون هدفمند تأثیرتحت 

در واقع به غیر از . شوندهاي عمرانی مستتر میهاي هزینهها بیشتر در برنامهاین هزینه. پذیرندمی تأثیردر بودجه شهرداري 

هاي عمرانی مشمول غیرمسقیم کمتري دارند بقیه برنامه تأثیرکه  "دیون عمرانی"و  "توسعه شهريریزي برنامه"برنامه 

هاي انرژي استفاده زیادي هاي عمرانی و خدمات شهري از حاملزیرا براي انجام فعالیت ،هاي غیرمستقیم خواهند بودهزینه

  .  شودمی

  هاي مستقیمبرآورد هزینه - 1

کردن یارانه ها  از هدفمند شود که مستقیماً هاي گفته می همانطوري که اشاره رفت به هزینههزینه هاي مستقیم  

 90میلیارد تومان در سال  1/9به این هزینه ها  اجراي قانون هدفمندکردن با  بنابراین ؛ گیرند مانند حامل هاي انرژي می تأثیر

                                                        
1

 :محاسبه قیمت و مصرف گازوئیل بر حسب جدول زیر محاسبه شده است 

  قیمت  –مصرف 

 بنديقبل از سهمیه

  قیمت –مصرف 

 بنديبعد از سهمیه

32850 165 22653 1500 

محاسبه شده و مصرف در بخش حمل و  87تا  80مصرف صنعتی و کشاورزي بر حسب متوسط دوره 

- بندي که فرض بر این است به اندازه سهمیه میاز سهمیه نقل مطابق با آمار شرکت ملی نفت پس

 .باشد

 



هاي در میان حامل. گرددمی هاي مستقیم در سرجمع هزینه تومانمیلیارد  8/5افزایش یابد و این مساله باعث تغییري معادل 

   .دارد را در این تغییرات خواهد داشت و پس از آن بنزین بیشترین اثر را تأثیرهاي برق بیشترین مطرح شده، هزینه

  هاي غیرمستقیمبرآورد هزینه - 2

هاي مصوب عمرانی است، با میلیارد ریال از هزینه 2720بر اساس مقادیر مصوب، حدود  89باتوجه به آنکه در سال 

میلیارد  1730حدود ) میلیارد تومان 9(و دیون عمرانی ) میلیارد تومان 90( "ریزي توسعه شهريبرنامه"حذف مبلغ برنامه 

. گرددمیمستقیم مشمول اثرات غیر) 89هاي عمرانی مصوب سال درصد هزینه 64حدود (هاي عمرانی شهرداري ریال از هزینه

ها ، تغییرات اثرات غیرمستقیم ناشی از قانون هدفمندکردن یارانه)درصد 68(ها با توجه به نرخ تورم ایجاد شده در این هزینه

معاونت پژوهش و برنامه ریزي شهرداري اصفهان ( .گردد مستقیم می هزینه هاي غیر میلیارد تومان افزایش  87 منجر به 

  ).451،1389تا441،ص

 تأثیرهاي شهرداري اصفهان میلیارد تومان بر هزینه 8/92، 90ها در سال کردن یارانهواقع به طور کلی هدفمنددر 

هاي شهرداري نسبت به مقدار مصوب درصد باعث افزایش هزینه 6/22ها حدود بنابراین قانون هدفمندکردن یارانه. گذاردمی

توجه قرار گیرند، از جمله اثرات ناشی از انتظارات تورمی براي تملک  مورد اما اثرات جانبی هم باید. گرددمی 89سال 

اگر  90بنابراین براي برآورد بودجه سال ، شهرداري و همچنین حقوق و دستمزد کارکنان به سبب افزایش تورم در جامعه

 5یریت بر آنها بیشتر است که امکان مد) هاي انرژيبه غیر از حامل(هاي جاري درصد و سایر هزینه 10 هاي پرسنلیهزینه

هاي به غیر از حامل(درصد تغییر در نظر گرفته شود، بودجه جاري  18هاي عمرانی درصد افزایش یابد و براي سایر هزینه

در واقع شهرداري اصفهان باید . . گرددمیلیارد ریال می 1150هاي عمرانی میلیارد ریال و سایر هزینه1438) انرژي و پرسنلی

معاونت پژوهش و برنامه ریزي ( درصد افزایش دهد 6/36، 89نسبت به سال  90ها بودجه خود را درسال  هزینهاز منظر 

  .)1389شهرداري اصفهان ،

  ها از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه پس پذیري درآمدهاي شهرداري اصفهانتأثیربررسی 

ها، درآمدهاي  درآمدهاي شهرداري اصفهان از اجراي قانون هدفمندسازي یارانهتحلیل تاثیر پذیري واقعی  به منظور 

شهرداري قبل و بعد از اجراي قانون به صورت ماهیانه، فصلی و مجموع درآمدها مورد مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین به 

و درآمد حاصل از قانون مالیات بر  دلیل اهمیت درآمدهاي ساختمانی به ویژه درآمد حاصل از عوارض بر ارزش افزوده تراکم

پذیري بیشتر این اقالم از اجراي قانون هدفمندسازي، به صورت جداگانه مورد مقایسه قرار تأثیرارزش افزوده، و نیز به دلیل 

سازي  ندها با وقفه خود را نشان داده و اثر هدفم سازي یارانه انتظار بر این است که درآمدهاي شهرداري از هدفمند .اند گرفته

بینی شده بود که بیشترین تاثیر منفی را از هدفمندسازي  هاي قبلی پیش الزم به ذکر است که در بخش.ها آشکار گردد  یارانه

بصورت  درآمدهاي ساختمانی برخوردار باشد و در مجموع نیز درآمدهاي شهرداري ،ها در بخش درآمدهاي شهرداري یارانه

مجموع درآمدهاي شهرداري ) 3( تا) 2(در جداول  کاهش یابد 90میلیون تومان در طول سال  102میلیارد  9خالص به میزان 

ي بعد از هدفمند کردن رروند درآمدهاي شهردا) 1(و در نمودار . ها آورده شده است اصفهان قبل و بعد از هدفمندسازي یارانه

آمدي شهرداري علیرغم اینکه برخی کدهاي دربه وضوح مشخص است که روند درآمدهاي  طی پنچ ماه نشاد داده شده است

  .کمتر شود 89هاي آینده نسبت به سال  ماه رو به کاهش است و انتظار می رود در مانند ارزش افزوده افزایش یافته اند

  

  

  

  

  

  



  هاروند درآمدهاي کل شهرداري اصفهان  قبل و پس از هدفمند کردن یارانه -1نمودار 

  
  

 )درصد –ریال (ها  بعد از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه قبل وبودجه، وصولی و درصد جذب بودجه فصلی  - 2جدول 

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

 قبل وصولی التفاوت مابه  1389زمستان   1388زمستان 

 هدفمندسازي از بعد و

  ها یارانه
 درصدجذب بودجه وصولی بودجه درصدجذب بودجه وصولی  بودجه

975,000,000,000 
1,472,826,

629,864 
151% 

1,025,000,0
00,000 

1,719,325,3
78,910 

%168 246,498,749,046 

 قبل وصولی التفاوت مابه  1390بهار   1389بهار 

 هدفمندسازي از بعد و

 وصولی بودجه درصد جذب بودجه وصولی بودجه  ها یارانه
درصد جذب 

 بودجه

1,025,000,000,000 
649,138,640

,438 
63% 

1,171,250,0
00,000 

968,357,070,
589 

83% 319,218,430,151 

 قبل وصولی التفاوت مابه  1390دو ماه اول تابستان   21389دو ماه اول تابستان 

 هدفمندسازي از بعد و

 وصولی بودجه جذب بودجهدرصد وصولی بودجه  ها یارانه
درصد جذب 

 بودجه

683,333,333,333 600,824,084,012 88% 
780,833,333

,333 
631,131,423,

333 
%81 30,307,339,321 

  

مجموع درآمدها در پنج ماه اخیر آورده شده ) 3(درآمدها به صورت فصلی و در جدول شماره ) 2(در جدول شماره 

درآمدهاي شهرداري با افزایش نسبت به مدت مشابه قبل ها  ها پس از هدفمندسازي یارانه شود در همه حالت مشاهده می. است

  .رو بوده است به از هدفمندسازي رو

  

 )درصد –ریال (بودجه، وصولی و درصد جذب بودجه قبل و  بعد از اجراي قانون هدفمندسازي  -3جدول 

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

 وصولی التفاوتمابه  1390پنج ماه اول   1389پنج ماه اول 

 از بعد و قبل

 جذب بودجهدرصد وصولی بودجه درصد جذب بودجه وصولی  بودجه  هایارانه هدفمندسازي

1,708,333,333,33
3 

1,249,962,7
24,450 

73% 1,952,083,333,333 
1,599,488,4

93,922 
82

% 
349,525,769,472 

  ؛ محاسیات محقق  1390مدیریت درآمد شهرداري اصفهان ،: منبع

                                                        
2

.بندي آمار شهریور ماه تا زمان تهیه گزارش، تنها آمار دو ماه تیر و مرداد براي فصل تابستان آورده شده است به دلیل عدم جمع    
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ها، به  مجموع درآمدهاي ساختمانی شهرداري اصفهان قبل و بعد از هدفمندسازي یارانه) 6(تا ) 4(جداول شماره در 

ز هدفمند روند درآمدهاي شهرداري از محل ساختمان بعد ا) 2(در نمودار  .صورت ماهیانه، فصلی و مجموع آورده شده است

  .کردن نشان داده شده است

  

 –ریال (ها   بعد از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه قبل وبودجه، وصولی و درصد جذب بودجه ماهیانه درآمدهاي ساختمانی  -4جدول 

 )درصد

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

 وصولی التفاوت مابه  1389دي ماه   1388دي ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی            بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی           بودجه            

درصدجذب 

 بودجه

239,266,666,667  119,345,780,500  50% 232,495,833,333  175,914,786,212  76% 56,569,005,712  

 وصولی التفاوت مابه  1389بهمن ماه   1388بهمن ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی            بودجه

درصد جذب 

 هبودج
 وصولی           بودجه             

جذب درصد

 بودجه

239,266,666,667 181,462,136,783 76% 232,495,833,333 192,640,733,187 83% 11,178,596,404 

 وصولی التفاوت مابه  1389اسفند ماه   1388اسفند ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

جذب درصد

 بودجه

239,266,666,667 251,571,282,637 105% 232,495,833,333 385,553,536,897 166% 133,982,254,260 

 وصولی التفاوت مابه 1390فروردین ماه  1389فروردین ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

جذب درصد

 بودجه

232,495,833,333 100,342,442,125 43% 238,087,500,000 161,106,734,753 68% 60,764,292,628 

 وصولی التفاوت مابه 1390اردیبهشت ماه  1389اردیبهشت ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

جذب درصد

 بودجه

232,495,833,333 160,700,500,039 69% 238,087,500,000 189,635,415,530 80% 28,934,915,491 

 وصولی التفاوت مابه 1390خرداد ماه  1389خرداد ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

232,495,833,333 148,301,503,368 64% 238,087,500,000 159,989,258,145 67% 11,687,754,777 

 وصولی التفاوت مابه 1390تیر ماه  1389تیر ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

232,495,833,333 172,879,630,301 74% 238,087,500,000 171,233,755,760 72% 
-

1,645,874,541 

 وصولی التفاوت مابه 1390 مرداد ماه 1389مرداد ماه 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

232,495,833,333 191,980,406,220 83% 238,087,500,000 172,684,746,070 73% 
-

19,295,660,150 

 ؛ محاسیات محقق 1390مدیریت درآمد شهرداري اصفهان ،: منبع



  

  ها روند درآمدهاي شهرداري از محل ساختمان  قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه - 2نمودار 

  
  

ها، روند درآمدهاي  یارانهشود، پس از اجراي قانون هدفمندسازي  مالحظه می) 4(گونه که در جدول شماره  همان

، درآمدهاي ساختمانی شهرداري در تیر و مرداد ماه نسبت به ماههاي اري رو به کاهش بوده است بطوریکهساختمانی شهرد

 89کمتر شده است و درآمدهاي ساختمانی در مرداد ماه در حدود بیست میلیارد ریال نسبت به مردادماه   89مشابه در سال

 )2(در صورتی که به روند درآمدهاي ساختمانی در  نمودار. کاهش یافته است) ها ون هدفمندسازي یارانهقبل از اجراي قان(

توجه شود روند کاهشی درآمدهاي ساختمانی از شروع هدفمند سازي یارانه  قابل مشاهده است تا اینکه در  تیر و مردادماه 

نیز مشاهده ) 5(است به همین ترتیب در جدول شماره  میزان کاهش درآمدهاي ساختمانی به وضوح آشکار شده 90سال 

نسبت به مدت مشابه قبل از اجراي قانون دچار کاهش و در سایر  90شود که درآمدهاي ساختمانی در دو ماه اول تابستان  می

  .قانون با افزایش همراه بوده استفصول پس از اجراي 

 
 )درصد –ریال (ها  اي ساختمانی بعد از اجراي قانون هدفمندسازي یارانهبودجه، وصولی و درصد جذب بودجه فصلی درآمده -5جدول

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

 قبل وصولی التفاوت مابه  1389زمستان   1388زمستان 

 هدفمندسازي از بعد و

  ها یارانه
 وصولی بودجه درصد جذب بودجه وصولی بودجه

جذب درصد

 بودجه

717,800,000,0
00 

552,379,199,9
20 

77% 697,487,500,000 
754,109,056,2

96 
108% 201,729,856,376 

 قبل وصولی التفاوت مابه  1390بهار   1389بهار 

 هدفمندسازي از بعد و

  ها یارانه
 وصولی بودجه جذب بودجهدرصد وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

697,487,500,000 
409,344,4

45,532 
59% 714,262,500,000 

510,731,408,4
29 

72% 101,386,962,897 

 قبل وصولی التفاوت مابه  1390دو ماه اول تابستان   1389دو ماه اول تابستان 

 هدفمندسازي از بعد و

  ها یارانه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

جذب درصد

 بودجه

464,991,666,667 
364,860,03

6,521 
78

% 
476,175,000,000 

343,918,501,8
30 

72% 
-

20,941,534,691 

  ؛ محاسیات محقق  1390مدیریت درآمد شهرداري اصفهان ،: منبع
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  .بوده است  به رو ، در مجموع نیز درآمدهاي ساختمانی شهرداري اصفهان با افزایش رو)6(مطابق با جدول شماره 

  

 )درصد –ریال (بودجه، وصولی و درصد جذب بودجه درآمدهاي ساختمانی قبل و  بعد از اجراي قانون هدفمندسازي  -6جدول

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

 وصولی التفاوت مابه  1390پنج ماه اول   1389پنج ماه اول 

 از بعد و قبل

 یارانه هدفمندسازي

  ها

ودجب

 ه
 وصولی

درصدجذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

1,162,479,16
6,667 

774,204,482
,053 

67% 
1,190,437,500,

000 
854,649,91

0,259 
72% 

80,445,428,20
6 

  ات محققب؛ محاس  1390مدیریت درآمد شهرداري اصفهان ،: منبع

 

سازي  بیشترین تاثیر را از هدفمندهاي که  بینی شده بود یکی از بخش با توجه به اینکه در مطالعه انجام شده پیش

عوارض بر ارزش افزوده تراکم شهرداري ) 8(تا ) 7(یارانه ها می پذیرد، عوارض بر ارزش افزوده تراکم است؛ در جداول شماره 

 بخوبی )3(و نمودارمربوطه  ها، به صورت فصلی و مجموع آورده شده است در جداول  اصفهان قبل و بعد از هدفمندسازي یارانه

قابل مالحظه است که علیرغم اینکه مجموع درآمدهاي فروش تراکم بعد از هدفمند سازي طی نسبت به ماه هاي مشابه 

مبلغ فروش تراکم از ماه مشابه  90مرداد ماه سال  تیر وافزایش را نشان می دهد ولی روند آن رو به کاهش است بطوریکه در

جموع درآمدهاي ساختمانی، عوارض بر ارزش افزوده تراکم نیز در تیر مالحظه می شود همانند م کمتر شده است 89سال 

در ) 7(همچنین مطابق با جدول شماره . رو شده است به ومرداد ماه نسبت به مدت مشابه قبل از اجراي قانون با کاهش رو

  .ه استفصول زمستان و بهار این عوارض با افزایش و در دو ماه ابتدایی تابستان با کاهش رو به رو شد

  

ها   بعد از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه قبل وبودجه، وصولی و درصد جذب بودجه فصلی عوارض بر ارزش افزوده تراکم  -7جدول 

 )درصد –ریال (

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

 وصولی التفاوت مابه  1389زمستان   1388زمستان 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

492,500,000,000 361,626,611,431 73% 476,500,000,000 534,162,134,514 112% 172,535,523,083 

 وصولی التفاوت مابه  1390بهار   1389بهار 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

476,500,000,000 285,486,132,619 60% 493,000,000,000 318,338,776,619 65% 32,852,644,000 

 وصولی التفاوت مابه  1390دو ماه اول تابستان   1389دو ماه اول تابستان 

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

جذب  درصد

 بودجه

317,666,666,667 253,304,254,066 80% 328,666,666,667 240,684,463,353 73% 
-

12,619,790,713 

  

  

  



  روند درآمدهاي حاصل از ارزش افزوده تراکم -3نمودار 

  
  

قبل از نسبت به مدت مشابه ) پس از اجراي قانون( 90در مجموع عوارض بر ارزش افزوده تراکم در پنج ماه اول سال 

  .اجراي قانون با افزایش همراه بوده است

  

 )درصد –ریال (بعد از اجراي قانون هدفمندسازي  ارض بر ارزش افزوده تراکم قبل و بودجه، وصولی و درصد جذب بودجه عو -8جدول 

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

  1390پنج ماه اول   1389پنج ماه اول 
 و قبل وصولی التفاوت مابه

 وصولی  بودجه  ها یارانه هدفمندسازي از بعد
درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد 

جذب 

 بودجه

794,166,666,667 538,790,386,685 68% 821,666,666,667 559,023,239,972 68% 20,232,853,287 

  

مدهاي شهرداري از آدر در مطالعات انجام شده براي بررسی تاثیر هدفمند سازي یارانه ها پیش بینی شده بود که

 زایش نرخ حامل هاي انرژي افزایش یابد به همین منظورفمحل مالیات بر ارزش افزوده با توجه به قوانین مربوطه و همچنین ا

درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداري اصفهان قبل و بعد از هدفمندسازي ) 10(تا ) 9(در جداول شماره 

افزوده، در  درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش) 9(مطابق با جدول شماره .ورت فصلی و مجموع آورده شده استها، به ص یارانه

  .همه فصول پس از اجراي قانون مذکور این عوارض با افزایش رو به رو بوده است
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بعد از اجراي قانون قبل و  بودجه، وصولی و درصد جذب بودجه فصلی درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده  - 9جدول 

  )درصد –ریال (ها    هدفمندسازي یارانه

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

  1389زمستان   1388زمستان 
 و قبل وصولی التفاوت مابه

 وصولی بودجه  ها یارانه هدفمندسازي از بعد
جذب درصد

 بودجه
 وصولی بودجه

درصد جذب 

 بودجه

25,000,000,000  
262,426,902,

300  
1050% 50,000,000,000  

343,783,289,09
3  

688% 81,356,386,793 

  1390بهار   1389بهار 
 و قبل وصولی التفاوت مابه

 وصولی بودجه  ها یارانه هدفمندسازي از بعد
جذب درصد

 بودجه
 وصولی بودجه

جذب درصد

 بودجه

50,000,000,000 
60,551,326,60

7 
121% 100,000,000,000 

139,454,834,5
54 

139% 78,903,507,947 

  1390دو ماه اول تابستان   1389دو ماه اول تابستان 
 و قبل وصولی التفاوت مابه

 وصولی بودجه  ها یارانه هدفمندسازي از بعد
درصد جذب 

 بودجه
 وصولی بودجه

جذب درصد 

 بودجه

33,333,333,333 47,577,583,073 143% 66,666,666,667 
109,166,666,6

67 
164% 61,589,083,594 

  ات محقق؛ محاسب  1390مد شهرداري اصفهان ،مدیریت درآ: منبع

  

  روند درآمد هاي حاصل از مالیات بر ارزش افزوده - 4نمودار

  
  

میلیارد ریال نسبت  140در حدود  90افزوده در پنج ماه اول سال  در مجموع درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش

مبلغ پیش بینی از  90که در مطالعه انجام شده براي طول سال .به مدت مشابه آن قبل از اجراي قانون، افزایش داشته است

  .ابقت داردمیلیون تومان می باشد که با توجه به انتظارات مط 898میلیارد  41محل مالیات بر ارزش افزوده 

  

بودجه، وصولی و درصد جذب بودجه درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل و  بعد از اجراي قانون  - 10جدول 

  )درصد –ریال (هدفمندسازي 

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

  1390پنج ماه اول   1389پنج ماه اول 
 وصولی التفاوت مابه

 از بعد و قبل

  ها یارانه هدفمندسازي
 وصولی بودجه

  

درصد جذب 

 بودجه

 وصولی بودجه
درصد جذب 

 بودجه

83,333,333,333 108,128,909,680 130% 166,666,666,667 248,621,501,221 149% 140,492,591,541 

  -   
 10,000,000,000 
 20,000,000,000 
 30,000,000,000 
 40,000,000,000 
 50,000,000,000 
 60,000,000,000 
 70,000,000,000 
 80,000,000,000 
 90,000,000,000 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد

درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 

1389

1390



اجراي قانون هاي ساختمانی صادره توسط شهرداري اصفهان قبل و بعد از  تعداد پروانه) 11(در جدول شماره 

ها در طی این دوره، روند کلی رشد  رغم نوسانات تعداد پروانه شود علی مالحظه می. ها آورده شده است هدفمندسازي یارانه

  .ها یک روند نزولی است تعداد پروانه

  

  ها هاي صادره توسط شهرداري اصفهان قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه مقایسه ماهیانه تعداد پروانه -11جدول

    بعد از هدفمندسازي  قبل از هدفمندسازي

  1389دي ماه   1388دي ماه 
 از بعد و قبل ها تعداد پروانه التفاوت مابه

  ها یارانه هدفمندسازي

366  528  162  

  1389بهمن ماه   1388بهمن ماه 
 از بعد و قبل ها تعداد پروانه التفاوت مابه

  ها یارانه هدفمندسازي

329 449  120  

  1389اسفند ماه   1388اسفند ماه 
 از بعد و قبل ها تعداد پروانه التفاوت مابه

  ها یارانه هدفمندسازي

571  549  -22  

  1390فروردین ماه   1389فروردین ماه 
 از بعد و قبل ها پروانهتعداد  التفاوت مابه

  ها یارانه هدفمندسازي

331 378  47  

  1390اردیبهشت ماه   1389اردیبهشت ماه 
 از بعد و قبل ها تعداد پروانه التفاوت مابه

  ها یارانه هدفمندسازي

585  557  -28  

  1390خرداد ماه   1389خرداد ماه 
 از بعد و قبل ها تعداد پروانه التفاوت مابه

  ها یارانه هدفمندسازي

493  581  88  
  ات محققب؛ محاس1390مدیریت درآمد شهرداري اصفهان ،: منبع

 

  ها پذیري هزینه هاي شهرداري اصفهان پس از اجراي قانون هدفمندسازي یارانهتأثیربررسی 

. گردید؛اشاره شد هزینه هاي شهرداري به هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندي  همانطور که پیش از این

قانون هدفمندکردن بوده و به صورت موضوعی در  تأثیرهایی هستند که مستقیما تحت هاي مستقیم، هزینهمنظور از هزینه

هاي اداري در هاي انرژي که جزء مواد فصول هزینهبر این اساس کلیه حامل. اندثبت شده) جاري و عمرانی(بودجه شهرداري 

هایی هستند که به صورت غیرمستقیم، هاي غیرمستقیم، هزینههزینه. قیم خواهند بودهاي مستبودجه جاري هستند هزینه

) هاي انرژيحامل(اند ولی از مواد موضوعی هاي عمرانی شهرداري مستتر بودهکردن بوده و در برنامهقانون هدفمند تأثیرتحت 

در واقع به غیر از . شوندهاي عمرانی مستتر میي هزینههاها بیشتر در برنامهاین هزینه. پذیرندمی تأثیردر بودجه شهرداري 

هاي عمرانی مشمول غیرمسقیم کمتري دارند بقیه برنامه تأثیرکه  "دیون عمرانی"و  "ریزي توسعه شهريبرنامه"برنامه 

استفاده زیادي هاي انرژي هاي عمرانی و خدمات شهري از حاملزیرا براي انجام فعالیت. هاي غیرمستقیم خواهند بودهزینه

  .  شودمی

  ها هاي مستقیم شهرداري اصفهان پس از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه پذیري هزینهتأثیربررسی - 1

. سازي محاسبه شده است میزان تاثیر پذیري هزینه هاي مستقیم شهرداري اصفهان پس از هدفمند) 12(در جدول 

فاصله و الانتظار بر این است که هزینه هاي شهرداري از قانون هدفمند سازي بهمانطوري که در مبانی نظري اشاره شده بود 

کامال مشخص است که نرخ رشد هزینه ) 12(ها با وقفه چند ماهه که این موضوع در جدول  بسرعت تاثیر بپذیرد ولی درآمد



توجه به اینکه مصرف در برخی  اي داشته است و با افزایش قابل مالحظه هاي انرژي هاي شهرداري اصفهان از طریق حامل

هاي انرژي میزان کاهش مصرف برابر با میزان افزایش در  موارد نیز کاهش یافته است ولی بعلت کشش تقاضا مربوط به حامل

 .اي مواجه شده است قیمت ها نبوده و درنتیجه مجموع هزینه مصرفی با افزایش قابل مالحظه

 
  اثرات هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه هاي مستقیم شهرداري اصفهان -12جدول

 عنوان ردیف

ماهه ي اول سه  

 نرخ رشد 1389 1390

)ریال(متوسط قیمت هر لیتر بنزین  1  4170 1200 247.50% 

)لیتر(میزان مصرف بنزین  2  344700 505808 -31.85% 

)ریال(کل هزینه هاي مصرف بنزین  3  1437399000 606969080 136.82% 

)ریال(متوسط قیمت هر کیلو وات برق  4  1300 773 68.18% 

)کیلو وات(میزان مصرف برق  5  2934891 3994370 -26.52% 

)ریال(کل هزینه هاي مصرف برق  6  3815358104 3087647726 23.57% 

)ریال(قیمت هر متر مکعب آب  7  2830 800 253.75% 

)مکعبمتر (میزان مصرف آب  8  75426 136046 -44.56% 

)ریال(کل هزینه هاي مصرف آب  9  213454165 108836586 96.12% 

)ریال(متوسط قیمت هر متر مکعب گاز  10  700 130 438.46% 

)متر مکعب(میزان مصرف گاز  11  347355 414183 -16.13% 

  1390مدیریت برنامه و بودجه شهرداري اصفهان ،:منبع

  

هاي غیر مستقیم شهرداري اصفهان پس از اجراي قانون هدفمندسازي  پذیري هزینهتأثیربررسی - 2

  ها یارانه

هاي  ها بر هزینه هاي غیر مستقیم شهرداري نشان داده شده است هزینه سازي یارانه اثرات هدفمند) 13(در جدول 

حوزه عمران شهري ،  ،ي شد به هزینه هاي مربوط به حوزه خدمات شهري  غیر مستقیم شهرداري را همانطور که قبال یاد آور

  .حوزه اتوبوسرانی دسته بندي شده است

  

  

  

  

  



  اثرات هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه هاي مستقیم شهرداري اصفهان -13جدول

 اصفهان اثرات غیر مستقیم هدفمند کردن یارانه ها بر اقالم شاخص هزینه هاي شهرداري: 3فرم شماره 

 ردیف
حوزه 

 مربوطه
 عنوان

 به صورت پیمانی

 (%)رشد 1389سه ماهه اول  1390سه ماهه اول 

11 

خدمات 

 شهري

 4.45 443472660207 463193175060 )هزار ریال(کل هزینه هاي نگهداري فضاي سبز 

 2.29 42007451 42967827 )متر مربع(مقدار فضاي سبز موجود  22

 15.94 27.6 32 )ریال(جمع آوري و حمل هر کیلو زباله متوسط قیمت  33

 87039506 62983915 )تن(میزان زباله جمع آوري شده  44
-

27.64 

 10.67 300 332 )ریال(متوسط قیمت بازیافت و دفن هر کیلو زباله  55

 48.77 8544426 12711635 )تن(میزان زباله بازیافت یا دفن شده  66

77 

عمران 

 شهري

 21.67 360000 438000 )ریال( 350قیمت هر متر مکعب بتن معمولی با عیار 

 18750 6200 )متر مکعب(  350میزان مصرف بتن معمولی با عیار  88
-

66.93 

 19.79 384000 460000 )ریال( 350قیمت هر متر مکعب بتن ضد سولفات با عیار  99

 8250 790 )متر مکعب(  350میزان مصرف بتن ضد سولفات با عیار  110
-

90.42 

 9.36 171000 187000 )هزار ریال(متوسط قیمت هر متر مربع پیاده رو سازي  111

 )مترمربع(میزان پیاده رو ساخته شده  112
   

 20.00 1000 1200 )هزار ریال(متوسط قیمت هر متر مربع کانال سازي  113

 )مترمربع(میزان کانال ساخته شده  114
   

 20.00 200 240 )هزار ریال(متوسط قیمت هر متر مربع خیابان سازي 115

 )مترمربع(میزان خیابان ساخته شده  116
   

 23.46 243 300 )هزار ریال(متوسط قیمت هر متر مربع پارك سازي 117

 )مترمربع(میزان پارك ساخته شده  118
 

25000 
 

 2500 2500 )هزار ریال( متوسط قیمت هر متر مربع پارکینگ سازي 119
 

 )مترمربع(میزان پارکینگ ساخته شده  220
   

221 
هزار (متوسط قیمت هر متر مربع احداث پل و تقاطع غیر همسطح 

 )ریال
6500 6000 8.33 

 )مترمربع(میزان پل و تقاطع غیر همسطح ساخته شده  222
   

 )هزار ریال(متوسط قیمت احداث هر پل عابر پیاده مکانیزه  223
   

 تعداد پل عابر پیاده مکانیزه ساخته شده 224
   

 18.18 1100000 1300000 )هزار ریال(متوسط قیمت احداث هر پل عابر پیاده عادي  225

 تعداد پل عابر پیاده عادي ساخته شده 226
   

 68.00 260 436.8 )هزار ریال(متوسط قیمت هر تن آسفالت  227

 4.47- 49200 47000 )تن) (احداث و ترمیم(آسفالت مورد نیاز میزان  228

229 
 اتوبوسرانی

 3830 )ریال(قیمت متوسط هر سفر درون شهري با اتوبوس 
  

 850000 1000000 )روزانه(تعداد سفر با اتوبوس  330
 

 1390مدیریت برنامه و بودجه شهرداري اصفهان ،:منبع



هدفمند سازي یارانه ها بر درآمد و هزینه هاي شهرداري اصفهان از  ات پس ازتحلیل و بررسی تاثیر

 گاه مدیران و کارشناسان ارشدددی

ها بر  سازي یارانه دهدفمنپس از همانطوري که در روش تحقیق اشاره شد به منظور بررسی دقیقتر تاثیرات 

در این روش بصورت غیر . است  هزینه و درآمد شهرداري اصفهان اقدام به نگرش سنجی از دیدگاه مدیران شده

ها از قبیل مدیران حوزه درآمد  کردن یارانه نفر از مدیران و کارشناسان ارشد مرتبط با موضوع هدفمند 32تصادفی از 

گزارش ) 14(و سایر حوزه هاي مرتبط با این موضوع پرسشنامه طراحی شده تکمیل گردید که نتایج آن در جدول 

  .شده است
 

اسان شهرداري در خصوص تاثیرات پس از هدفمند سازي یارانه هانگرش مدیران و کارشن - 14جدول  

 

 پرسش

 

 شدت اثر

ن
گی

یان
م

 

 اثر داشته است؟  هزینه هاي شهرداريتا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها بر  1
8/3 5 19 1 5 0 فراوانی  

67/16 0 درصد  333/3  33/63  67/16  
 

2 
 مستقیم بر هزینه هاي شهرداريتا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها بصورت  

 اثر داشته است ؟

433/3 1 15 10 4 0 فراوانی  

33/13 0 درصد  33/33  50 333/3  
 

3 
مستقیم بر هزینه هاي تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها بصورت غیر 

 اثر داشته است ؟ شهرداري

793/3 7 12 7 3 0 فراوانی  

34/10 0 درصد  14/24  38/41  14/24  
 

4 
 کاهش مصرف انرژيبنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب 

 در شهرداري گردیده است ؟

667/2 1 2 15 10 2 فراوانی  

667/2 درصد  33/33  50 667/6  333/3  
 

5 
کاهش مصرف انرژي بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب 

 در شهرداري گردیده است ؟ بنزین

333/2 1 2 9 12 6 فراوانی  

667/6 30 40 20 درصد  333/3  
 

6 
کاهش مصرف انرژي  بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 در شهرداري گردیده است ؟  برق

567/2 1 4 9 13 3 فراوانی  

33/43 10 درصد  30 33/13  333/3  
 

7 
کاهش مصرف انرژي بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 در شهرداري گردیده است ؟گاز 

241/2 0 1 9 15 4 فراوانی  

79/13 درصد  72/51  03/31  448/3  0 
 

8 
کاهش مصرف انرژي بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 در شهرداري گردیده است ؟ گازوئیل

 ½ 0 0 9 15 6 فراوانی

 0 0 30 50 20 درصد
 

9 
کاهش مصرف انرژي بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 در شهرداري گردیده است ؟ آب

967/1 0 0 6 17 7 فراوانی  

33/23 درصد  67/56  20 0 0 
 

10 
 افزایش کارایی منابعبنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است ؟

3/2 0 2 8 17 3 فراوانی  

67/56 10 درصد  67/26  667/6  0 0 

11 
 بهبود مدیریت هزینهبنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است ؟

5/2 0 2 14 11 3 فراوانی  

67/36 10 درصد  67/46  667/6  0 
 

12 
افزایش هزینه هاي  بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب 

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است؟ خدمات شهري

86/3 6 16 6 2 0 فراوانی  

667/6 0 درصد  20 33/53  20 
 

13 
افزایش هزینه هاي بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است؟ عمران شهري

034/4 8 15 5 1 0 فراوانی  

448/3 0 درصد  24/17  72/51  59/27  
 

14 
افزایش هزینه هاي بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است؟ اتوبوسرانی

1/4 9 17 2 2 0 فراوانی  

66/7 0 درصد  667/6  67/56  30 
 



 

 پرسش

 

 شدت اثر
ن

گی
یان

م
 

15 
اثر داشته است  درآمدهاي شهرداريتا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها بر  

 ؟

 3 5 4 8 10 2 فراوانی

897/6 درصد  48/34  59/27  79/13  24/17  
 

16 
غیر مستقیم بر درآمدهاي تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها  بصورت  

 اثر داشته است ؟ شهرداري

 3 3 6 10 8 2 فراوانی

897/6 درصد  59/27  48/34  69/20  34/10   
 

17 
مستقیم بر درآمدهاي تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها  بصورت  

 اثر داشته است ؟شهرداري 

 3 5 5 7 11 2 فراوانی

667/6 درصد  67/36  33/23  67/16  67/16  
 

18 

بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب کاهش درآمدهاي  

نسبت به قبل از هدفمند  عوارض بر ساختمان و اراضیشهرداري از محل 

 کردن در شهرداري گردیده است؟

207/3 2 10 12 2 3 فراوانی  

34/10 درصد  897/6  38/41  48/34  897/6  
 

19 

بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب کاهش درآمدهاي  

نسبت  عوارض بر پروانه هاي کسب و فروش و تفریحاتشهرداري از محل 

 به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است؟

929/2 1 7 12 5 3 فراوانی  

71/10 درصد  86/17  86/42  25 571/3  
 

20 

بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش درآمدهاي  

 عوارض توام با مالیات از طریق مالیات بر ارزش افزودهشهرداري از محل 

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است؟

214/3 3 7 12 5 1 فراوانی  

571/3 درصد  86/17  86/42  25 71/10  
 

21 

بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش درآمدهاي  

عوارض توام با مالیات مانند عوارض بسته شده بر مواد شهرداري از محل 

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است؟ نفتی ،گاز و آب

143/3 2 8 12 4 2 فراوانی  

143/7 درصد  29/14  86/42  57/28  143/7  
 

22 

کاهش درآمدهاي بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

نسبت به قبل  شهرداري از محل درآمد تاسیسات شهرداري و جرائم تخلفات

 از هدفمند کردن گردیده است؟

483/2 1 5 6 12 5 فراوانی  

24/17 درصد  38/41  69/20  24/17  448/3  
 

23 

تالش براي تحقق بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب   

نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده  درآمدهاي پایدار

 است؟

138/3 4 8 7 8 2 فراوانی  

897/6 درصد  59/27  14/24  59/27  79/13  
 

24 
براي متنوع تالش بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب   

 نسبت به قبل از هدفمند کردن گردیده است؟ کردن درآمدهاي  شهرداري

276/3 6 6 8 8 1 فراوانی  

44/3 درصد  59/27  59/27  69/20  69/20  
 

25 
جلب مشارکت بخش بنظر شما تا چه میزان هدفمند کردن یارانه ها موجب  

 نسبت به قبل از هدفمند کردن در شهرداري گردیده است؟ خصوصی

893/2 2 5 11 8 2 فراوانی  

143/7 درصد  57/28  29/39  86/17  143/7  
 

  محاسبات محقق:منبع

  

تاثیرات بر درآمدهاي شهرداري - 1  

و هم  همانطوري که اشاره شد درآمدهاي شهرداري از هدفمند سازي یارانه ها هم تاثیرات مثبت پذیرفته است

روش تراکم بر تاثیرات منفی؛ مالیات بر ارزش افزوده بصورت مثبت و درآمدهاي ساختمانی بخصوص درآمدهاي حاصل از ف

در همین راستا از مدیران و کارشناسان شهرداري سئواالت مورد نیاز پرسش شده است که در جدول . ساختمان تاثیر منفی

شود در تمامی سئواالت مربوطه نگرش  همانطوري که مالحظه می. طه استدر همین راب 22الی  15سوالهاي شماره ) 14(

وص تالش در خص 25الی  22در همین رابطه سئواالت . ها بر درآمدهاي شهرداري است کردن یارانه نی تاثیر هدفمندمدیران مب



تایج نشان دهنده تالش ، ایجاد درآمدهاي پایدار و جلب مشارکت بخش خصوصی بوده است که نشهرداري براي متنوع سازي

  .شهرداري بیشتر از حد متوسط است

  تاثیرات بر هزینه هاي شهرداري - 2

بندي شده بود که در همین  مستقیم تقسیم پذیري هزینه هاي شهرداري به دو گونه مستقیم و غیر چگونگی تاثیر

.  گاه مدیران شهرداري در این زمینه استددی بررسی کننده14تا  1هاي پرسشنامه تنظیم گردیده است؛ سئواالت  رابطه پرسش

زیاد و حد  ها تا ي از محل هدفمند کردن یارانهرهاي شهردا درصد از مدیران و کارشناسان بر این باور هستند که هزینه 80

 هاي شهرداري بیشتر البته باید متذکر شد که مدیران و کارشناسان معتقد هستند که هزینهخیلی زیادي تاثیر گرفته است 

مستقیم تا حد زیاد  ي بصورت غیررهاي شهردا درصد  معتقدند هزینه 65یعنی  ؛مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است بصورت غیر

  . هستند زیاد هاي شهرداري تا حد زیاد و خیلی پذیري مستقیم هزینه درصد به تاثیر 53و خیلی زیاد تاثیر گرفته است و 

ها از طریق حامل هاي انرژي  سازي یارانه تحول اقتصادي و در راس آن هدفمندبا توجه به اینکه یکی از اهداف طرح 

در پرسشنامه سئواالتی در این رابطه ،  هاي انرژي بوده است مساله صرفه جویی در میزان مصرف و بهینه سازي مصرف حامل

درصد مدیران و کارشناسان  85، بر اساس نتایج جدول مذکور پرسشگر این مطلب است 8الی  4االتتنظیم شده است ، سئو

هاي انرژي گردیده است و در  ها موجب کاهش مصرف حامل سازي یارانه کم و متوسط هدفمند معتقد هستند تا حد کم و خیلی

ها تا حد کم و خیلی کم و متوسط اثر  درصد معتقد هستند که هدفمند سازي یارانه 100خصوص مصرف آب و گازوئیل 

  .است کاهشی بر روي مصرف داشته

نسبت به قبل از  ها بر روي سیاست هاي مدیریت هزینه شهرداري سازي یارانه در رابطه با تاثیر هدفمند

درصد مدیران و  93بیش از  )14(بر اساس نتایج جدول. دهند نتایج حاصل را نشان می 11و  10نیز سواالت  سازي هدفمند

حد خیلی کم ، کم و متوسط بر روي افزایش کارایی منابع شهرداري اثر ها تا  سازي یارانه کارشناسان معتقد هستند که هدفمند

درصد معتقد هستند هدفمند سازي یارانه ها تاثیر خیلی کم  93داشته است و همچنین بر روي بهبود مدیریت هزینه بیش از 

  .، کم و متوسط نسبت به قبل از هدفمند سازي داشته است

  جمع بندي و نتیجه گیري

  هاي شهرداري را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت  یارانه ها درآمدها و هزینههدفمند سازي

 .تاثیر خود قرار داده است

 هاي شهرداري تا  ها بر هزینه و درآمد سازي یارانه نتایج واقعی بدست آمده از تاثیر پس از هدفمند

 .وده استهاي صورت گرفته قبل از هدفمند سازي یارانه ب بینی حد زیادي منطبق بر پیش

 با وقفه از هدفمند سازي تاثیر گرفته اند  ،هاي شهرداري از محل عوارض ساختمان درآمد

 .کمتر شده است 89درآمدهاي شهرداري از این محل نسبت به ماههاي مشابه سال  90بطوریکه از تیرماه سال 

 مطابق با پیش بینی افزایش  اصفهان يرافزوده براي شهردا درآمدهاي ناشی از مالیات بر ارزش

  .گردیده است 90ماه سال  5میلیارد تومان در  14یافته است و معادل 

  در  اصفهان بیش از مجموع درآمدهاي شهرداري 90ماه سال  5مجموع درآمدهاي شهرداري در

تمال زیاد این رو به کاهش است و به اح 90می باشد اما روند درآمدهاي شهرداري در سال  89ماه هاي مشابه سال 

 .روند ادامه خواهد داشت

 ها منطبق بر پیش بینی  سازي یارانه مستقیم شهرداري پس از هدفمند هزینه هاي مستقیم و غیر

 .افزایش یافته است



 افزایش قیمت  ،اصفهان هاي انرژي در شهرداري با توجه به کشش کمتر از یک مصرف حامل

اي بر جا بگذارد و در مجموع  هاي انرژي اثر قابل مالحظه ف حاملهاي انرژي نتوانسته است بر میزان مصر حامل

 .اي افزایش یافته است سازي یارانه بصورت قابل مالحظه هدفمندهاي مستقیم شهرداري از محل  هزینه

 پذیري درآمدها و هزینه  بر چگونگی و میزان تاثیر اصفهان نگرش مدیران و کارشناسان شهرداري

 .هاي محاسبه شده است واقعیتهاي شهرداري منطبق بر 

 ها  سازي یارانه هدفمند 90ماه اول سال  5باشد و لی تا  هر چند قضاوت در این خصوص زود می

نتوانسته است پس از اجرا در شهرداري اصفهان موجب بهبود کارایی در مصرف حامل هاي انرژي و هزینه هاي 

 .شهرداري شود

 اي نسبی این احتمال زیاد خواهد بود که کاهش چند با توجه به افزایش تورم و موضوع قیمت ه

در پایان سال بی اثر گردیده و میزان مصرف  اصفهان هاي انرژي در شهرداري حامل مصرف درصدي صورت گرفته در

  .معادل میزان قبل از هدفمند سازي یارانه شود

  پیشنهادات اجرایی

 شود شهرداري  ها توصیه می یارانه سازي هاي ساختمانی پس از هدفمند با توجه با کاهش درآمد

 .هاي کالن شهرها در پی جایگزین نمودن منابع درآمدي پایدار مانند عوارض نوسازي باشند

 هاي انرژي اي بر روي مصرف حامل  سازي تاثیر قابل توجه و مالحظه با توجه به اینکه هدفمند

ها  يرصرفه جویی در مصرف انرژي در شهردا، الزم است بسته سیاستی مناسب به منظور در شهرداري نداشته است

 .یه گردیده و در این رابطه اتاق فکر و یا ستاد هاي مزبوطه تشکیل گرددهت

 ها موضوع  نهاسازي یار هاي شهرداري بصورت مستقیم پس از هدفمند با توجه افزایش هزینه

رویکرد  ،افزایش درآمد صرفا رویکردبسیار مهم مدیریت هزینه در دستور کار مدیران شهرداري قرار گرفته و بجاي 

 .مدیریت هزینه نیز در دستور کار مدیران شهرداري قرار گیرد

 جویی در مصرف انرژي در  هاي مانند فرهنگ سازي براي صرف هزینه هاي غیر استفاده از روش

بودجه به  ها بسیار الزم و ضروري است چرا که دستگاههاي دولتی و عمومی به لحاظ ساختار مدیریت شهرداري

 .دهند صورت مناسب به افزایش هزینه ها واکنش نشان نمی

 هاي از فعالیت هاي قابل واگذاري به بخش  واگذاري بخش، یجلب مشارکت بخش خصوص

هاي بیشتر به بخش خصوصی به کالن شهرها توصیه اکید  خصوصی و تهیه لوایح الزم براي امکان واگذاري فعالیت

 .می شود

  شود  سازي یارانه توصیه می هاي نسبی بر روي عدم کارایی هدفمند قیمتبا توجه به تاثیر

شهرداري از افزایش عوارض خدمات تا حد ممکن پرهیز نموده و افزایش درآمدهاي شهرداري را از طریق مالیات بر 

 .ارزش افزوده و عوارض مناسبی مانند نوسازي بیشتر دنبال نماید

 هاي انرژي بازنگري در سیستم  م شهرداري بخصوص حاملهاي مستقی با توجه به افزایش هزینه

 .هاي مصرف و بهبود شبکه هاي مصرف انرژي مورد توجه جدي قرار گیرد

 
 
 
 
 
 
 



 منابع

طرح  .بررسی قانون هدفمند سازي یارانه ها بر هزینه و درآمد کالن شهر اصفهان  .1389. همکارانو  .ن ،اکبري -

   .تحقیقاتی ، معاونت تحقیقات ، پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان

مطالعه موردي (شهرها ها بر درآمد کالن کردن یارانه تحلیل و چگونگی تاثیر هدفمند .1389. همکارانو . ن، اکبري -

  .، تهرانهرانشهرداري ها، دانشگاه صنعتی شریف، شهرداري تمجموعه مقاالت سومین همایش مالیه ). شهر اصفهان

سومین  .هاچگونگی تاثیر هدفمند سازي یارانه ها بر هزینه کالن شهر .1390 .، هموذن جمشیديو . اکبري، ن -

  .کنفرانس مدیریت و برنامه ریزي شهري ، شهرداري مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد

مجموعه مقاالت همایش  .ها در ایرانتها بر سطح قیمکردن یارانهبررسی اثر سیاست نقدي. 1386. پرمه، زوار -

  ..اقتصاد ایران، دانشگاه امام صادق

اي انرژي، اتاق بازرگانی ارزیابی پیامدهاي اصالح نظام یارانه. 1389پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتی شریف،  -

  .و صنایع و معادن تهران

هاي مجلس، دفتر ي و آثار تورمی آن، مرکز پژوهشااعتبارات یارانه. 1388 .هو موسوي نیک،  .توتونچی ملکی، س -

  .، بهمن ماه18، ص  10134مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل 

ریزي و فناوري شهرداري اصفهان،  مه، برنامعاونت پژوهش. 1390.زي و بودجه شهرداري اصفهانری مدیریت برنامه -

  .، اصفهانشهرداري اصفهان

، ریزي و فناوري شهرداري اصفهان ، برنامهمعاونت پژوهش. 1390.اري اصفهانریزي و پژوهش شهرد مدیریت برنامه -

  .، اصفهانانشهرداري اصفه

بر سطح ) بنزین و گاروئیل(زا آثار افزایش قیمت برخی از محصوالت انرژي. 1387 .هاي مجلسمرکز پژوهش -

  .1387، شهریور 9151، شماره مسلسل 220عمومی تورم پایه، دفتر مطالعات اقتصادي، کد موضوعی 

هاي شرب، صنعت و کشاورزي، دفتر هاي آب بر بخشآثار مستقیم حذف یارانه. 1387 .هاي مجلسمرکز پژوهش -

  .1387، بهمن ماه60 94، شماره مسلسل 250مطالعات زیربنایی، کد موضوعی 

نه تولید محصوالت صنعتی هاي انرژي بر هزیتاثیر مستقیم افزایش قیمت حامل. 1388 .هاي مجلسمرکز پژوهش -

  .1388، بهمن ماه10112، شماره مسلسل 310و حمل و نقل، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن، کد موضوعی 

  .1388تا  1385هاي نماگرهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طی سال -

مطالعه موردي : لیه شهرداري ها آثار هدفمند سازي یارانه ها بر نظام ما .1389 .ع، و نصیري اقدم .ع ،یاوري -

  .مجموعه مقاالت سومین همایش مالیه شهرداري ها ، دانشگاه صنعتی شریف ، شهرداري تهران ، تهران . شهرداري تهران

، شهرداري ریزي و فناوري شهرداري اصفهان ، برنامهمعاونت پژوهش.  1390.مدیریت درآمد شهرداري اصفهان-

  .، اصفهاناصفهان

قانون هدفمند کردن یارانه  تأثیربررسی "طرح تحقیقاتی  .1389.وهش و برنامه ریزي شهرداري اصفهان معاونت پژ-

  .ها بر درآمد و هزینه شهر اصفهان ،شهرداري اصفهان

 


